PAMETNA URA SMARTWATCH W34

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pametna ura združuje najsodobnejšo tehnologijo na dotik, številne funkcionalnosti pametnega telefona
ter uporabne aplikacije vedno na dosegu roke.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.

PAKET VSEBUJE
1x pametna ura w34
1x USB kabel
1x uporabniški priročnik
1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
-

ime produkta: Elegance smartwatch w34
opis: Smartwatch
moč: možna ponovna polnitev baterije
barva: črna, bela
ločljivost: 240x240 slikovnih točk
življenjska doba baterije: 3-5 dni
jezik: angleški, francoski, španski, poljski, portugalski, italijanski, nemški, češki, turški, grški,
bahasa melayu, bahasa indonesia, dutch, tieng viet, ruski
Bluetooth: 4.0
sistem: Android 4.4 & above; iOS8.0 & above
SIM kartica: ne
vodoodpornost: da (ni namenjena plavanju, potapljanju in ostalim vodnim športom, lahko se
uporablja le pri npr. umivanju rok...)
velikost zaslona: 44x38x10,7 mm
baterija: 210mAh
material traku: TPDIV
material ohišja: aluminij
uvoznik za Slovenijo: PJU d.o.o.
kraj izvora: Zheijiang, Kitajska

GLAVNE FUNKCIJE
-

Bluetooth,
pedometer,
monitor spanja (avtomatično se vklopi vsak dan med 21:00 in 9:00),
merilec srčnega utripa,
EKG,
opozorilo za predolgo sedenje,
upravljanje s kretnjami,
različne teme zaslonov,
ura,
zvok,
glasnost,
alarm,
štoparica,
način varčevanja z energijo,
anti-lost funkcija (omogoča lociranje ure, v kolikor je le-ta v obsegu bluetootha),
prenos podatkov,
sprejem/zavrnitev telefonskega klica,
branje sporočil,
predvajanje glasbe.

KLICANJE:
-

klici: Bluetooth klicanje, govorite lahko preko ure
imenik: shrani vse kontakte iz telefona (do 400 kontaktov)
zgodovina klicev: shrani vso zgodovino klicev iz telefona
SMS: shrani vsa sporočila v telefon (še ne podpira IOS telefona)

BLUETOOTH
Enostavno poiščite napravo, ki jo želite povezati ali pa prekiniti povezavo.
PEDOMETER
-

Kontrolirajte korake, ki jih opravite čez dan, porabo kalorij in prehojeno razdaljo. Vsak dan se
ob 00:00 podatki shranijo in resetirajo na novo.
Podrsajte navzgor za možnosti; status on/off, zgodovina (history) dejavnosti se na uri shranijo
7 dni, nastavite dnevni cilj (goal) korakov. Za še bolj točne izračune vnesite podatke, kot so
spol, višina, teža.

SPREMLJANJE SPANJA
-

Pametna ura avtomatsko prižge spremljanje spanja ob 21:00 in meri vse do 09:00. Spremlja
čas in kakovost spanca.
Podrsajte navzgor za več možnosti; status, on/off, zgodovina (history), podatki o globokem in
plitvem spanju, navodila.

MERJENJE SRČNEGA UTRIPA
-

Uro nosite na zapestju ne preveč in ne premalo zategnjeno. Najboljša lega ure: zaslon se
nahaja na zgornjem delu zapestja.
Po 20 sekundah merjenja ura pokaže realno sliko bitja srca.
Podrsajte navzdol v zgodovino (history), način enojne meritve in način konstantne meritve,
navodila.
Splošni podatek normalnega utripa je med 60-90 utrip/min.

SEDENJE
Ob prekomernem sedenju vas ura opozori na čas, ko je potrebno vstati in se malo sprehoditi.
UPRAVLJANJE S KRETNJAMI
Podpira klice, alarm in budilni sistem, ki jih lahko utišate s tem ko dvignete roko. Za dvig klica roko
stresite.
ZASLON
Izbirate lahko med dvema zaslonoma.
URA
Videz ure: na voljo so 4 videzi ure.
ZVOK IN GLASNOST
Izbirate lahko med različnimi zvonenji, prav tako lahko nastavite glasnost.
ALARM
Nastavite lahko do 5 alarmov oz. budilk, dolg pritisk na izbrani alarm le tega izklopi.
ŠTOPARICA
Pritisnite ikono za začetek štopanja, ponoven pritisk jo ustavi. Še en pritisk pa poda kumulativni čas.
VARČEVANJE BATERIJE
Poljubno lahko nastavite hitrost zaslona in moč osvetlitve ozadja.

ANTI-LOST FUNKCIJA
Ob pritisku na »find phone« se bo takoj sprožil zvok, kateremu sledite, da poiščete izgubljeni telefon.
Ko najdete telefon pritisnite »End« za prekinitev zvoka.

NAVODILA ZA UPORABO
-

Uro prižgete z dolgim pritiskom na stranski gumb.
S kratkim pritiskom uro vrnete na standby stadij, z 10-sekundnim pritiskom pa jo ponastavite.
Ko je ura prižgana, lahko menije spreminjate z drsenjem po zaslonu na dotik. Podrsajte levo za
premik na novo stran, če podrsate desno pa se vrnete na prejšnjo stran.
Če se želite vrniti na domači zaslon, podrsajte gor/levo/desno. Podrsajte z leve proti desni, da
se vrnete in nato iz desne proti levi, da potrdite.

NASTAVITVE JEZIKA
-

Uro prižgite po zgornjih navodilih.
Prikaže se izbor jezikov.
Izberite poljubni jezik v katerem boste uporabljali uro.
Če želite jezik zamenjati pojdite v meni → Settings→Reset→ Reset.
Ko je ura resetirana pa ob ponovnem prižigu, izberite nov željen jezik.

NAVODILA POLNJENJA
-

Ura vsebuje standardni 5PIN in USB polnilni vhod. Podpira računalniški USB in mobilni 5V
standardni polnilec.
Uro napolnite tako, da v standardni 5PIN USB port vstavite kabel. Baterija se do konca napolni
v približno 70 minutah.

POVEZAVA S TELEFONOM
1. Uro s telefonom povežete tako, da na telefon naložite aplikacijo Fundo, ki na uri omogoča
prikaz obvestil, klicev, predvajanje glasbe in ostale funkcije.
2. Ko ste namestili aplikacijo Fundo na telefonu, vključite Bluetooth in Fundo ter potrdite
obvestila, ki se vam bodo prikazovala na uri. Kliknite na »More« v desnem kotu poiščite »Watch
5« in ponovno kliknite na »connect«. Po tem postopku se vaša ura in telefon povežeta z
Bluetoothom 4.0.
3. Na uri poiščite Bluetooth→ izberite TURN ON Bluetooth→ kliknite na ime vašega telefona→
potrdite povezavo na vašem telefonu→ uspešno ste povezani z Bluetoothom 3.0.
4. Ura lahko popolno deluje le, ko sta Bluetooth 3.0 in 4.0 povezana. Če podrsate navzdol lahko
vidite ikono Bluetooth, zelena barva na vrhu pomeni, da je Bluetooth 3.0 povezan. Modra barva
spodaj pa pomeni, da je Bluetooth 4.0 povezan.
5. Postopek Bluetooth povezave je različen glede na model in znamko telefona. Včasih bo lahko
povezava med telefonom in uro nestabilna. V tem primeru postopek povezave ponovite ali pa
uro resetirajte na tovarniške nastavitve. Če bo sistem še vedno ustavljen prosimo, pritisnite 10sekundni pritisk na zunanji gumb ure, da jo zaženete.

Na novejši različici ure pa naložite aplikacijo M Active. To lahko storite na dva načina, in sicer tako, da
poskenirate QR kodo, ki se nahaja na zadnji strani škatlice ali pa v Play stor-u poiščete aplikacijo M
Active.
1. Po naložitvi aplikacije vključite Bluetooth in M Active bodite pozorni, da omogočite lokacijo,
obvestila in vsa dovoljenja.
2. Naprava→ dodaj napravo in poiščite Watch6_LE, ko jo telefon zazna nanjo kliknite, da jo
poveže. Nekateri telefoni z androidom za uspešno povezavo potrebujejo vključen GPS.
3. Na uri poiščite Bluetooth→ izberite TURN ON Bluetooth→ kliknite na ime vašega telefona→
potrdite povezavo na vašem telefonu→ uspešno ste povezani z Bluetoothom 3.0.
4. Ura lahko popolno deluje le, ko sta Bluetooth 3.0 in 4.0 povezana. Če podrsate navzdol lahko
vidite ikono Bluetooth, zelena barva na vrhu pomeni, da je Bluetooth 3.0 povezan. Modra barva
spodaj pa pomeni, da je Bluetooth 4.0 povezan.
5. Postopek Bluetooth povezave je različen glede na model in znamko telefona. Včasih bo lahko
povezava med telefonom in uro nestabilna. V tem primeru postopek povezave ponovite ali pa
uro resetirajte na tovarniške nastavitve. Če bo sistem še vedno ustavljen prosimo, pritisnite 10sekundni pritisk na zunanji gumb ure, da jo zaženete.

NASTAVITEV OBVESTIL
Pojdite v nastavitve telefona → Aplikacije → Fundo / M Active → Obvestila→ potrdite prejemanje vseh
obvestil → Nastavitve obvestil v aplikaciji → Notification Push – vklopite »on background run
premission«.
Obvestilo: prepričajte se, da imate na vseh aplikacijah na katerih želite prejemati obvestila le te
vklopljene.

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME
V Bluetooth povezavi kliknite Fundo / M Active, kliknite »more« v spodnjem desnem kotu, kliknite na
»firmware upgrade« in če je na voljo nova posodobitev bo trajala 3-5 minut. Po posodobitvi se bo ura
avtomatsko vklopila in povezala z napravo. Prosimo, da izklopite Bluetooth in nato ponovno povežite.

OPOZORILO!
-

-

Ure ne izpostavljajte prekomerni vročini.
Ure ne mečite ob tla.
Ure ne izpostavljajte vodi daljše obdobje, ni namenjena plavanju, potapljanju in ostalim
vodnim športom, lahko se uporablja le pri npr. umivanju rok...
Če opazite tovarniške napake izdelka ne uporabljate.

